GVS-operatør til borelastbil
Vores afdeling for grundvandssænkning søger en erfaren GVS-operatør med
stort kørekort vores borelastbil, der kører over hele Sjælland, Lolland- Falster og
i Sydsverige. Erfaring med etablering og drift af sugespidser er nødvendig.
Om jobbet
I forbindelse med større byggemodninger, byggegruber, ledningsarbejder og ved opførelsen af broer, m.m.
etablerer vi grundvandssænkningsanlæg herunder bl.a. sugespidsanlæg. Det er et job under frie og konstant
skiftende rammer, og foregår ude i marken året rundt.
Opgaverne består primært af:
• Etablering af sugespidser m. tilhørende vakuumpumper og samleledninger
• Drift og vedligehold af vakuum- og sugespidsanlæg, herunder løbende justeringer og pejlinger,
ansvar for at serviceinterval og olieskift overholdes, samt andet forefaldende arbejde i samarbejde
med andre teknikere
Om dig
Du er erfaren i at etablere og servicere vakuum- og sugespidsanlæg, og for at du kan bestride jobbet, er det
nødvendigt, at du har stort kørekort m. hænger, krancertifikat og borecertifikat kategori B.
Derudover at du er klar til at indgå i vores vagtordning, der bl.a. kan betyde, at du får udkald både nat og
weekend. Du får stor berøringsflade med M.J. Erikssons mange entrepriseledere og formænd som arbejder
på entrepriser over hele Sjælland, Lolland- Falster og i Sydsverige.
Om os
M.J. Eriksson A/S er en af Danmarks største anlægsentreprenører med over 700 ansatte og aktiviteter i hele
landet. Vi er med til at udvikle og udbygge Danmark med vores anlægsprojekter, der omfatter en bred vifte
af arbejdsområder inden for infrastruktur, energi og forsyning, miljø og kloakering, byggeri og renovering,
klimatilpasning og meget mere.
M.J. Eriksson er en virksomhed med en flad organisationsstruktur, hvor den direkte kommunikation er i
højsædet, og hvor fleksibilitet og hurtige beslutningsprocesser præger arbejdsgangen i vores travle
hverdag. Du kan læse meget mere om os på www.mje.dk
Ansøgning
Yderligere information om stillingerne eller om vores virksomhed, fås hos vores afdelingsleder Thomas
Christiansen som du kan kontakte på telefon 60 53 91 70.
Din korte ansøgning med CV imødeses snarest på mail til Thomas på mail: tnc@mje.dk

Fortrolighed: Ved at sende os oplysninger om dig selv giver du samtidig samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og
anvender disse oplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at skrive til tnc@mje.dk. Herefter
sletter vi straks dine oplysningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales med dig.

